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Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag in
Bodegraven Noord.
Geacht college,
Ten behoeve van de uitvoering van het project Klimaatslim boeren in de Meijepolder Laag in
Bodegraven Noord, heeft u onze medewerking gevraagd. Uw inzet is om samen met de
grondeigenaren in deze polder te komen tot aanleg van onderwaterdrainage om de bodemdaling
te remmen, de biodiversiteit op het land en in het water te vergroten door de aanleg van
natuurvriendelijke oevers, het verbreden van de watergang Meije Dwarswetering voor een
snellere afvoer van water en bij te dragen aan de vervanging van 15 bruggen over deze
watergang. Wij zijn bereid om aan dit project mee te werken, maar maken een kanttekening bij
uw verzoek.
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De Meijepolder ligt direct aangrenzend aan het Natura2000 gebied Nieuwkoopse Plassen en de
Haeck. Voor dit gebied is in 2015 een natuurbeheerplan vastgesteld, waarin maatregelen zijn
opgenomen om te komen tot een daling van de depositie van stikstof in dit natuurgebied. Deze
daling moet voor een groot deel komen uit een daling van de stikstofemissie vanuit de
omliggende landbouw. De eerste signalen wijzen erop dat deze daling niet heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is nog onbekend wat de uitspraak van de Raad van State rond de PAS-systematiek dit
voorjaar voor effect heeft op de te nemen maatregelen en daarmee op de omliggende
landbouwactiviteiten.
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Dit vraagstuk en andere vraagstukken rond de Nieuwkoopse Plassen, zoals verduurzaming van
de landbouw, waterkwaliteit, vergroting biodiversiteit, etc. heeft gedeputeerde Weber, namens
ons college, op 20 december 2018 met vertegenwoordigers van de colleges van Nieuwkoop,
HDSR, Rijnland en de voorzitter van de stuurgroep Gouwe Wiericke besproken. Uit dit overleg
kwam naar voren dat een integrale aanpak van de vraagstukken in de gebieden rond de
Nieuwkoopse Plassen de beste oplossing is. Een conclusie die door alle aanwezigen werd
onderschreven.
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Noodzaak van een integrale aanpak
In een recentelijk overleg tussen hoogheemraad B. de Groot (HDSR), burgemeester C. van de
Kamp (gem. Bodegraven-Reeuwijk en voorzitter stuurgroep Gouwe Wiericke) en gedeputeerde
Weber, heeft deze laatste nogmaals benadrukt dat deze integrale aanpak noodzakelijk is. De
heer Weber heeft daarbij aangegeven dat met de aanleg van onderwaterdrainage niet het signaal
wordt afgegeven dat de landbouwactiviteiten de komende decennia ongehinderd door kunnen
gaan. De uitspraak van de Raad van State en het opstellen van een nieuw beheerplan
Natura2000 kan aanleiding zijn voor extra maatregelen, die effect kunnen hebben op aard en
omvang van het landbouwkundig gebruik van de gronden in de Meijepolder. De keuze voor de
aanleg van onderwaterdrainage in deze polder zien wij als één van de middelen, die behoort tot
de integrale aanpak die wij voorstaan. Met deze brief willen wij dit standpunt nogmaals
benadrukken en u verzoeken om dit bij de uitwerking van dit project Klimaatslim boeren in de
Meijepolder mee te nemen.
Klimaatslim Boeren
U heeft ons verzocht om onze medewerking te verlenen aan dit project Klimaatslim boeren in de
Meijepolder. Wij gaan er vanuit dat voor dit project een subsidieaanvraag wordt ingediend voor de
POP3, openstelling watersystemen Zuid-Holland 2019. Aanvraag van middelen vanuit POP3
Water is voor dit project afhankelijk van vrijvallende middelen, die beschikbaar komen voor
overprogrammering. De provincie adviseert om een aanvraag voor dit project in te dienen binnen
de overprogrammering POP3-Water. Over het of en wanneer vrijvallende middelen beschikbaar
komen voor o.a. dit project kunnen wij op dit moment geen uitspraak doen. Uiterlijk in 2022 zal dit
duidelijk worden.
Aan de gebiedsovereenkomst Gouwe-Wiericke (art. 15) is €1 ,9 mln toegevoegd, afkomstig uit de
Nota Ruimte-middelen. Deze middelen zijn beschikbaar zijn gesteld voor investeringen in
watermaatregelen in Bodegraven Noord. Wij gaan akkoord met de besteding uit deze €1 ,9mln
aan monitoring van bodemdaling, waterkwaliteit en waterkwantiteit. Dit budget wordt daar niet
voor verhoogd. De middelen moeten echter benut worden binnen de looptijd van de
overeenkomst, die eind 2021 afloopt. Omdat het project niet binnen de looptijd van de
gebiedsovereenkomst zal worden voltooid, adviseren wij om de termijn hiervan te verlengen tot
eind 2024. Hiervoor zal de gebiedsovereenkomst (art. 15) moeten worden aangepast en deze
aanpassing zal door alle ondertekende partijen moeten worden geaccordeerd. De provincie zal
hiertoe het initiatief nemen.
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Van de deelnemende grondeigenaren in het gebied zal op de peildatum (nog niet bekend) een
bijdrage worden geïnd van € 500,- / ha voor de uitvoering van het project. De provincie zal dus
ook als grondeigenaar bijdragen aan de kosten van het project. Momenteel heeft de provincie ca.
70 ha in bezit, wat neer komt op een bedrag van ca. €35.000. Wij merken hierbij op, dat wij er
vanuit gaan dat voor alle betrokken grondeigenaren dezelfde peildatum geldt. De provincie zal
een eventuele verplichting tot betaling van de bijdrage bij verkoop niet via een kettingbeding
juridisch overdragen aan de nieuwe eigenaar. Gegeven haar informatieplicht bij verkoop, zal zij
aan de nieuwe eigenaar aangeven, dat bij de keuze voor aanleg van onderwaterdrainage, mét
een financiële bijdrage van de overheid en binnen het project, er een (eigen-) bijdrage van 500,euro / ha verplicht is.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
plv. secretaris,
voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM
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